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 حسین فریدون به 
دلیل مشکالت جسمانی 

به وسیله اورژانس از 
دادسرا خارج شد

رحمت اله بيگدلی -  فعال سياسی اصالح طلب

یادداشت 

حسین فریدون ساعتی پس از حضور در دادسرا، به دلیل مشکالت جسمانی به وسیله یک دستگاه آمبوالنس اورژانس از دادسرا خارج شد.
به گزارش انتخاب، حسین فریدون که روز دوشنبه به دادسرای تهران برده شده بود پس از ساعتی به وسیله یک دستگاه آمبوالنس اورژانس از دادسرا خارج شد. او برای ادامه تحقیق درخصوص 
پرونده اش به دادسرای تهران آورده شده بود. روز یکشنبه محسنی اژه ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره به تحقیق از حسین فریدون عنوان کرد: این فرد روز قبل به دلیل عدم 
تأمین قرار صادره به زندان معرفی شده است. اما یکی از نکات مهم این است که مشخص شود برای حسین فریدون برادر رئیس جمهور چه میزان وثیقه در نظر گرفته شده است که این فرد 
نتوانسته آن را تودیع کند. با بررسی های صورت گرفته درخصوص میزان وثیقه مشخص شد برخی منابع مطلع مدعی اند که اتهامات وارده به حسین فریدون که البته هنوز اثبات نشده است در 

مجموع بیش از 50 میلیارد تومان است.

راه حل سد سازی های آسیب زا در ترکیه و افغانستان همکاری های بین المللی است
وزیــر نیرو گفت: مســئله سدســازی ها 
در کشــورهای ترکیه و افغانســتان باید با 
همــکاری منطقــه ای و بین المللی برطرف 
شــود. به گزارش ایلنا، حمیــد چیت چیان 
از ســاخت  دربــاره جلوگیری  نیــرو  وزیر 
ســدهای آســیب زا توسط کشــور ترکیه و 
افغانســتان و اینکه تاکنــون چه اقدامات و 
رایزنی هایی صورت گرفته است، گفت: این 
مســئله فراتر از روابط بین کشور هاســت، 

برای این که تصمیم درســتی اتخاذ شــود 
باید هم فکــری و تعامل منطقــه ای اتفاق 

. بیفتد
وی خاطرنشــان کرد: مســئله سدسازی 
موضوعی است که به کل ملت هایی که در 
این منطقه هستند ارتباط پیدا می کند بنا بر 
این باید به صــورت منطقه ای و بین المللی 

مورد بررسی قرار بگیرد. 
چیت چیان در ادامه با اشــاره به این  که 

سد ســازی های آسیب زا و بدون کارشناسی 
می تواند مشکالتی را به وجود آورد، عنوان 
کرد: سد ســازی و مســائلی از این دست 
تاثیرات بســیار عمیقی در محیط زیست ما 
خواهد گذاشــت؛  بنا بر این باید در ســطح 
روابــط منطقه و بین المللی کشــورها مورد 

بگیرد. قرار  بررسی 
وی در پاســخ به این پرسش که تاکنون 
چــه اقداماتی در این زمینــه صورت گرفته 

اســت، اظهار داشــت: باتوجه به حساسیت 
مسئله باید کارشناســی صورت بگیرد،  در 
بین المللی  کنفرانس  روزهای گذشــته یک 
با همکاری سازمان ملل متحد در ارتباط با 
مشکل ریز گردها تشکیل شد که این مسئله 
نیز در آنجا عنوان شد و بیانیه ای در ارتباط 
با سدسازی ها صادر شد و ما تالش مان این 
اســت که در همکاری با سازمان ملل این 

موضوع را حل و فصل کنیم.

در اوایل دهه  ۱۳۷0 همایشــی فرهنگی در وزارت بهداشت و درمان و 
آموزش پزشــکی به مدیریت دکتر باقر اردشیر الریجانی برگزار شد که در 
آن همایش از دکتر عبدالعزیز ساشــه  دینا استاد مطالعات اسالمی دانشگاه 

ویرجینیای  آمریکا نیز برای ســخنرانی دعوت شده بود.
در آن نشست وقتی در باره چرایی گرایش نسل جوان به ضد  ارزش ها و 
فاصله گرفتن  از ارزش ها بحث می شــد، این جانب در شمار  علل  و عوامل 
چرایــی  ایــن فاصله گرفتن جوانــان از ارزش ها به فقــدان الگوی مقبول 

اشاره کردم و گفتم: برای جوانان  ارزشی 
متاســفانه در جامعه ما در ســالیان اخیر نهایت تالش شــده است که 
شــخصیت ها و چهره هایی  که می توانند به عنوان الگو برای جوانان مطرح 
شــوند و جوانان خود را بر انگاره آنان بســازند، به شــدت تخریب شوند و 
الگوهایی برای نســل جوان تراشیده شــود که جوانان هیچ گونه احساس 

مطلوب و قرابتی نســبت به آنان ندارند.
  از این رو در باره ضرورت تجلیل از نخبگان رشــته های مختلف علوم 
و فنــون و ... و معرفی گســترده نخبگان و در واقع چهره ســازی طبیعی 
و نه مصنوعی از آنان ســخن گفتم و پیشــنهاد دادم بهتر اســت در این 
زمینــه به صورت کامال طبیعی و واقعی و غیرگزینشــی کــه برای جامعه 
باالخص نســل جوان مقبول باشــد عمل شــود و از این گونه شخصیت ها 
مصاحبه هــای مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونــی و از زندگی آن ها فیلم و 
داســتان و کتاب و ... تهیــه و به صورت گســترده در جامعه و مخصوصا 

شود. منتشر  جوان  نسل 
در این جــا دکتر باقــر الریجانی به نکته ای عجیب اشــاره کرد و گفت: 
ما وقتی اقدام به معرفی افراد و چهره ســازی از آنان می کنیم، یک نگرانی 
بزرگ داریم که این شــخصیت بعد از معرفی و شناخته شدن چه سرنوشتی 

داشت؟! خواهد 
آیــا با ما خواهد بود یا بر ما؟!

و افزود: 
متاســفانه معموال افراد وقتی به چهره تبدیل می شوند در مقابل ما قرار 

می گیرند و از این رو این یک ریســک است.
گفتم: به شوخی  من  این جا  در 

پس ما نخبه و الگوی زنده نخواهیم داشــت.
گفتم: و 

طبق گفته شــما پــس باید از نخبگان، فیلم و عکــس و مصاحبه و ... 
تهیه کرد و در آرشــیو نگه داشــت و منتظر ماند تــا از دنیا بروند و پی از 
مرگ آنان، اقدام به چهره ســازی از آنان به عنوان الگو برای جامعه و نسل 

کرد. جوان 
واقعــا مــا به چه  تعداد از شــخصیت ها و نخبــگان و قهرمانان خود در 
زمان حیاتشــان بی مهری کرده  و بعد از درگذشــت  آنان برای شان پرچم 
عزا برافراشــته ایم و در واقــع  کاری کرده ایم که زندگان در جامعه خویش 

احســاس غربت کنند و مردگان احساس  آشنایی ؟!
آیــا این نــوع رفتار بــا نخبــگان و قهرمانــان و ... جــز نامردمی  و 

خیال پرســتی  و زوال پرستی معنای دیگری دارد؟!
آدمی با مشــاهده این گونه رفتارها ی  زوال پرســتانه  به یاد شــعر زیبای 

محمدعلی بهمنی می افتد که ســروده است:
 در این زمانه ی بی های  و  هوی الل پرست 

قال پرست و  قیل  کالغان  به حال  خوشا 
چگونه شــرح دهم لحظه لحظه ی خود را       

خیال پرست ناباور  همه  این  برای 
مردابی                 خرچنگ های  شب نشینی  به 

زالل پرست ماهی  کند  رقص  چگونه 
رســیده ها چه غریب و نچیده می افتند           

کال پرست باغ  هرزه علف های  به پای 
رســیده ام به کمالی که جز اناالحق نیست      

کمال پرست من  برای  دار  کمال 
بودنم خاری ست            زنده  و  زنده ام  هنوزم 

زوال پرست...! نامردم  به چشم تنگی 

حمید چیت چیان وزیر نیرو:

    جان بولتون نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل: 

دولت ترامپ باید همین حاال از برجام خارج شود

زنده بد، مرده خوب  ؛ زوال  و 
خیال پرستی ما

نایب رییس نخســت فراکسیون زنان مجلس شورای 
اسالمی با اشــاره به این که جامعه زنان هرگز به دنبال 
سهم خواهی از دولت نبوده، بر بازتاب مثبت حضور زنان 
در کابینه در ســطوح داخلــی و بین المللی تاکید کرد و 
گفت: انتظــار می رود روحانی فرصــت حضور زنان در 

کابینه دوازدهم را فراهم کند.
به گزارش ایلنا، سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به ادامه 
رایزنی ها در مســیر تشکیل کابینه دوازدهم، به شایعات 
مربوط به عدم حضور زنان در دولت بعد واکنش نشــان 
داد و گفــت: هنوز هیچ خبر موثق و قطعی درباره نحوه 
چینش کابینه و همچنین بحــث حضور زنان در دولت 
بعــد وجود ندارد و آن چه مطرح می شــود، صرفًا در حد 

گمانه زنی است.
او گفــت: جامعه زنان هرگز به دنبال ســهم خواهی از 
دولت نبوده اما باتوجه به حمایت ویژه از آقای روحانی، 
بالفاصلــه پس از انتخابات درخواســت خود را مبنی بر 
اســتفاده از ظرفیت زنان توانمند در پست های مدیریتی 

دولت دوازدهم مطرح کرده بودیم.
نماینده اصالح طلب مردم تهران در مجلس شــورای 
اســالمی با اشــاره به نقش مهمی که زنان در جامعه 
برعهده دارند، خاطرنشــان کرد: زنــان نیمی از جامعه 
را تشــکیل می دهند و زنان توانمند بسیاری نیز حضور 
دارنــد که می توانند مســئولیت های خطیــری برعهده 
گرفته و الزم است، از توانمندی های زنان استفاده شود.

نایب رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر عدم سهم خواهی جامعه زنان از دولت دوازدهم 
یادآور شــد: به هر حال شایعاتی در رابطه با عدم حضور 
زنان در کابینه دوازدهم مطرح شده و آقای روحانی نیز 
در ضیافت افطاری با زنان موفق تلویحًا تاکید داشــتند 
که هنوز تــا زمانی که زنــان بتوانند مســئولیت هایی 

همچون وزارت را برعهده بگیرند، فاصله داریم.
ذوالقــدر در عیــن حال تصریح کرد: بــا این حال به 
نظر ما زنان توانمند بســیاری برای تصدی پســت های 
مهم مدیریتی حضور دارند و لیســتی حــدوداً ۳0 نفره 
نیز به رییس جمهوری تقدیم شده و این که زنان بتوانند 
در کابینه حضور داشــته باشند، مطالبه مهم جامعه زنان 

است.
نایب رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی 
همچنین درباره احتمــال حضور زنان نماینده در کابینه 
و منتفی شدن این مسئله اعالم کرد: در گمانه زنی های 
اولیه اســامی تعدادی از زنان نماینده وجود داشت. البته 
منبع موثقی حضور یا عدم حضور این افراد در کابینه را 
تایید یا تکذیب نکرده اســت. با این حال هدف ما این 
اســت که به هر حال از ظرفیت زنان توانمند در دولت 
دوازدهم استفاده شود و باتوجه به این که در دولت دهم 
نیز شــاهد حضور یک زن در پست وزارت بودیم، فارغ 
از بحث ســهم خواهی این انتظار از روحانی می رود که 

فرصت حضور زنان در کابینه دوازدهم را فراهم کند.
او بــا تاکید بر این که حضور زنان در راســتای منافع 
دولت خواهد بــود، گفت: به هر حــال حضور زنان در 
کابینــه چه به عنــوان وزیر یا معــاون رییس جمهوری 
می تواند خواســته نیمی از جامعــه را منتقل و پیگیری 
کند و این مسئله عالوه بر اهمیت فراوانی که در سطح 
داخلی دارد، بازتاب بسیار خوبی نیز در سطح بین المللی 

خواهد داشت.
نماینــده اصالح طلــب مردم تهران حضــور زنان در 
فهرست وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم را در اعطای 
رای اعتماد مجلس به این فهرست موثر دانست و گفت: 
به هر حال وقتی ببینیم در کابینه پیشــنهادی زنان نیز 
حضور دارند، قطعًا با اشــتیاق بیشتری برای گرفتن رای 

اعتماد برای کل فهرست تالش خواهیم کرد.
ذوالقــدر در پایــان تصریح کرد: درمجمــوع به نظر 
می رسد حضور زنان باتدبیر، توانمند و باتجربه در کابینه 
دوازدهم هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی 

بازتاب بسیار مثبتی خواهد داشت.

فاطمه ذوالقدر نایب رئیس فراکسیون 
زنان مجلس شورای اسالمی:

انتظار می رود 
روحانی فرصت حضور 

زنان را در کابینه 
دوازدهم فراهم کند

نماینده پیشــین آمریکا در ســازمان ملل 
بــا بیان این که مذاکره مجدد بر ســر توافق 
هسته ای، آن گونه که ترامپ می گوید، کاری 
غیرممکن است، تاکید کرد: دولت ترامپ باید 
همین حاال از برجام خارج شود چراکه حتی 
بازنگری این توافق به ضرر منافع ملی آمریکا 

است.
به گزارش ایســنا، جان بولتــون، نماینده 
پیشــین آمریکا در ســازمان ملل و معاون 
پیشین وزیر خارجه در امور کنترل تسلیحات 
و امنیت بین الملل با انتشــار یادداتشــتی در 
پایگاه خبری هیل وابســته به کنگره آمریکا 

تاکیــد کرد که دولت ترامپ باید همین حاال 
از توافق هســته ای ایران و گروه ۱+5 که در 

ژوئیه 20۱5 حاصل شد، خارج شود.
بولتون که مواضعی بســیار تند علیه ایران 
داشته و از مخالفان سرسخت توافق هسته ای 
است، با اشاره به فرا رسیدن زمان تایید دوباره 
پایبندی ایران به این توافق از سوی واشنگتن 
نوشــت: به نظر می آید وزارت خارجه آمریکا 
برای دومین بــار در دولت ترامپ قصد دارد 
تایید کنــد که ایران به برنامــه جامع اقدام 
مشــترک پایبند اســت. اگر این کار انجام 
شــود، دومین خطای خود خواسته دولت در 

خصوص برجام است.
وی در ادامه مدعی شد که ایران در طول 
دو ســال اجرای برجام ایــن توافق را نقض 
کــرده و اطالعات مربوطه بــه جزئیات آن 
نیز علنی شــده اســت اما آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به طرز وحشتناکی برای این کار 

نامناسب است.
این در حالی اســت که تمــام طرف های 
توافق هسته ای بارها صالحیت، تخصص و 
اعتبار آژانس برای نظارت بر اجرای تعهدات 
مرتبط هســته ای ایران ذیل برجام را مورد 
تایید قرار داده انــد. آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در تمامی گزارش هــای خود از زمان 
اجرای برجام نیز پایبندی کامل به تعهداتش 

را تایید کرده است.
این مقام پیشــین آمریکایی با بیان اینکه 
وزیر امور  خارجــه می تواند تا زمان بازنگری 
دولت در سیاست هایش در قبال ایران، تایید 
پایبندی تهران به برجام را به تاخیر بیندازد، 
افزود: وزیر خارجه به راحتی می تواند بگوید 
که در حــال حاضر آمادگــی تایید پایبندی 
ایران را ندارد و سیاست های آمریکا در حال 
بازنگری اســت و این می تواند یک سیاست 
درست بی طرفی در چنین شرایطی باشد. اما 
تصدیق پایبنــدی کامال با رویکرد بی طرفی 
فاصلــه دارد. در حقیقت ایــن کار به اعتبار 

آمریکا در موقعیتی که ممکن است تصمیم 
به کنار گذاشتن توافق هسته ای بگیرد، لطمه 

می زند.
بولتون همچنین با اشــاره بــه اظهارات 
برای مذاکره  آمریکا  پیشــین رئیس جمهور 
مجدد بر ســر توافق هســته ای نوشــت: 
رئیس جمهــور ترامپ بارها دیــدگاه خود را 
نسبت به برجام و اینکه این توافق یک فاجعه 
دیپلماتیک است، اعالم کرده اما توافق قابل 
مذاکره مجدد نیســت، چراکه هیچ شانسی 
وجود ندارد که ایران تغییری را بپذیرد. اصال 
چرا باید بپذیرد؟ رئیس جمهور اوباما امتیازاتی 
باور نکردنی به آنها داده اســت و هیچ دلیلی 
وجود ندارد که فکر کنیم روسیه و چین کاری 

برای ما انجام دهند.
وی ادامه داد: خــروج از برجام باید هرچه 
زودتر به اولویت کاری دولت تبدیل شــود. 
دولت باید بازنگری را متوقف و تصمیم گیری 
کنــد. حتی ارزیابــی اینکه ایــران در حال 
عمل کردن به برجام اســت به ضرر منافع 
ملی آمریکا اســت. دولت نباید برای رسیدن 
به این نتیجه شــش ماه زمان صرف کند و 
تیم انتقالــی ترامپ باید همان ابتدا خروج از 
توافق هسته ای را جزو باالترین اولویت های 

سیاست خارجی دولت قرار می داد.

اقتصادی،  کارشناســان  پیش بینــی  طبق 
عربســتان امسال به لطف برگزاری حج تمتع 
و عمره، بیش از ۷0 هزار میلیارد تومان درآمد 

خواهد داشت.
به گزارش ایســنا، در حالی که کمتر از یک 
ماه تا آغاز مناســک حج امسال مانده، بحث 
درآمدهای چشــمگیر دولت عربستان از بابت 
ورود حجاِج کشورهای مختلف بار دیگر مورد 

توجه محافل اقتصادی قرار گرفته است.
در همین راســتا، عبداهلل المرزوق، اســتاد 
دانشــکده حج در دانشــگاه ام القراء مکه در 
گفت وگویی با اشــاره بــه فراهم بودن زمینه 
بــرای ســودهای کالن از برگــزاری حج، 
پیش بینــی کرد درآمدهای دولت عربســتان 

امســال از بابت برگزاری حــج تمتع و عمره 
به بیش از ۷0 میلیارد ریال سعودی )۷0 هزار 
میلیارد تومان( خواهد رســید. وی اظهار کرد: 
این میزان درآمِد چشــمگیر به لطف ورود ۹ 
میلیون زائر خواهد بود که امسال مناسک حج 

و عمره را به جای خواهند آورد.
وی با این حال درخواســت کــرد با توجه 
بــه این حجــم گســترده از درآمدهای حج، 
برای شهروندان  بیشتری  فرصت های شغلی 
عربستانی ایجاد شــود. عبدالخالق الکاشف، 
رئیس مرکز تحقیقات حج عربستان نیز در این 
رابطه تأکید کرد: شرکت های خدماتی حج در 
این کشــور بدون شک از مراسم امسال حج، 

سود فراوانی به دست خواهند آورد.

وی با اشاره به اینکه بازار فروش محصوالت 
تولید عربســتان از جمله سوغاتی در ایام حج 
رونق چشــمگیری خواهد یافت، اظهار کرد: 
محصوالت تولیدی در عربســتان از ســوی 
اجناس چینی با رقابت سنگینی مواجه شده اند.
در همین حال، خالد رمضــان، مدیر یکی 
از شــرکت های خدمات دهی حج و عمره در 
ریاض با اشــاره به تعداد باالی زائران حج از 
کشورهای مختلف اظهار کرد: مردان و زنان 
ســعودی باید خالقیت بیشتری برای ساخت 
ســوغاتی های جدید نشان دهند تا در مکه و 
مدینه میان زائــران توزیع و به آن ها فروخته 
شود. وی معتقد اســت، تنها از محل فروش 
سوغاتی به حجاج خارجی، عربستان می تواند 

ساالنه بین 500 تا ۸00 میلیون ریال سعودی 
درآمد کسب کند.

درآمد 70 هزار میلیارد تومانی عربستان از حج امسال

رســانه های گروهی جهان خبر جنجال برانگیزی را منتشــر 
کرده اند: اســرائیل قصد دارد، خط پرواز مســتقیم به عربستان 
ســعودي را برای زائران مســلمان اســرائیلی که در مراســم 
ســالیانه حج در مکه شــرکت می کنند، راه اندازی کند. ریاض 
و تــل آویو روابــط دیپلماتیک ندارند و چنین ابتــکار عملی به 
عنوان مقدمه ای برای ســازمان دهی پروازهای مســتقیم دایمی 
از پایتخت عربســتان ســعودی به تل آویو و بیت المقدس تلقی 
می شــود. ایوب کارا، وزیر ارتباطات اسرائیل، اعالم کرد: اوضاع 
تغییر کرده اســت و زمان مناســب برای پاســخ دادن به چنین 
مطالباتی فرا رســیده است. در حال حاضر، ریاض و تل آویو یک 
دشمن قســم خورده دارند. این دشــمن، تهران است. از قرائن 
چنین برمی آید که تنفر از ایران، ســعودی ها و دولت یهودی را 

به تشــکیل اتحاد غیر علنی ناگزیر می سازد.
به گزارش انتخاب، روزنامه روســی پراودا نوشــت: مشــکل 
می تــوان به اصلیت این پیچیده تریــن پازل در خاور نزدیک پی 
برد. در صفحه شــطرنج، ســه بازیکن کلیدی قرار دارند: ایران، 
اســرائیل و عربســتان ســعودی. ایران نه با عربستان سعودی 
روابط دیپلماتیک دارد و نه، با اســرائیل. عربســتان سعودی نیز 
به نوبه خود، با ایران و اســرائیل روابط دیپلماتیک ندارد. یعنی، 
در نگاه نخســت، دولت یهودی هم دشــمن ایران است و هم، 
عربستان ســعودی. اما، در واقعیت، همه چیز بســیار پیچیده تر 

است.
جنــگ داخلی در ســوریه و تقویت نقش ایــران که با نیروی 

هوایی روســیه در عملیــات نظامی در خاک ســوریه همکاری 
می کنــد، تل آویو را به جســتجوی متحدانی برای خنثی کردن 
نقش ایران ناگزیر می ســازد. دولت یهــودی نمی تواند، متحدی 
بهتر از عربســتان ســعودی بیابد. تل آویو و ریاض دست کم از 
این جنبه با هــم قرابت می یابند که هر دو پایتخت باراک اوباما 
را به خاطر البی  گری برای حصول به اصطالح توافق هســته ای 
میــان جامعه جهانی با ایران محکوم کرده اند که نتیجه آن، لغو 

است. بوده  تهران  علیه  بین المللی  تحریم های 
در این میــان، ایران از هدف اصلی خود در عرصه سیاســت 
خارجی صرف نظر نکرده است: حدف اسرائیل. این یعنی، تهران 
کمترین شانســی برای ســازش با تل آویو باقــی نمی گذارد. به 
عنوان نیروی ضربتی علیه دولت اســرائیل نیز از قوه ســازمان 
نظامی حزب اهلل استفاده می شود که برای مبارزه علیه اسرائیل، 
هم از حمایت های مالی و هم، نظامی ایران برخوردار می شــود. 
عملیات نظامی اخیر در بلندی های جوالن که توســط اســرائیل 
اشغال شده است، نشان داده که سوریه برای ایران، فقط میدان 
عملیات اســتراتژیکی مناســب برای فعال کردن جنگ مقدس 

)جهاد( علیه اسرائیل، با کمک حزب اهلل است.
عربستان سعودی همچنین، از سیاست تهاجمی ایران ناراضی 
است که بر اساس ســوء ظن های ریاض، مبارزان شیعه حوثی 
در یمن را به ســالح مجهز می کند و موفقیــت آنان می تواند، 
منافع ملی کشــور پادشاهی ســعودی را با خطراتی مواجه کند. 
بدیــن ترتیب، تل آویو و ریاض بــرای متحد کردن تالش های 

خود در راســتای مقابله با اهداف منطقه ای تهران، دالیل کافی 
در دست دارند. 

اگر تل آویو در رونــد صلح آمیز با فلســطینی ها، نرمش هایی 
از خود نشــان دهد، در آن صورت ریاض آمــاده خواهد بود تا 
روابط سیاســی خود را با اســرائیل از ســر گیرد. در این میان، 
 یــک اختالف نظــر دیگر نیز مطرح اســت که غیــر قابل حل 
می نماید: عربســتان سعودی خواهان تشــکیل هر چه سریع تر 

دولت فلســطین است و اسرائیل به شدت با آن مخالف است.
در ایــن میان، ایــن اختالف نظرات نمی تواننــد، روند عینی 
قرابت دو کشــور را متوقف کننــد. به خصوص که آمریکا  برادر 
بزرگ تر عربســتان سعودی و اسرائیل به شــمار می  رود. دونالد 
ترامــپ در جریان ســفر اخیر خــود به خاور نزدیــک، با پرواز 
نمایشــی خود از عربستان سعودی به اســرائیل، تفهیم کرد که 
واشــنگتن می خواهد، ریــاض و تل آویو را در کنــار هم و در 

ائتالف ضد ایرانی تشــکیل یافته توسط واشنگتن ببیند.
حضــور دو شــخصیت کلیــدی در تیم دونالــد ترامپ که به 
خوبی، با عربســتان سعودی آشنایی دارند نیز در برقراری روابط 
دوستانه میان واشــنگتن و ریاض زمینه ســاز می باشد. گفتنی 
اســت که جیمز متیــز، وزیر دفاع آمریکا، قبــل از انتصاب خود 
در پســت ریاســت پنتاگون، مدت طوالنی، به عنوان واسطه در 
همکاری نظامی فنی آمریکا با کشــورهای حاشــیه خلیج فارس 
فعالیت داشــته است. رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا و 
دیگــر بازیکن کلیدی در تیم ترامــپ، تا قبل از انتصاب خود به 

این مقام، مدیر عامل شرکت غول نفتی اگزون مبیل بوده است 
با ریاض داشته است. تنگاتنگی  که همکاری 

در حال حاضر، اسرائیل و عربستان سعودی پیرامون برقراری 
روابط اقتصادی، پشــت پرده با یکدیگر در حال مذاکره هستند. 
بــه گزارش این نشــریه، این گام تاریخی می تواند، نخســتین 
گام باشد در راه عادی شــدن روابط دو کشور. یک سال پیش، 
در ژوئیه ســال 20۱٦ میالدی، هیأت عربســتان ســعودی به 
اسرائیل ســفر کرد که ریاســت آن را انور ماجد عشقی، ژنرال 
ســابق عربســتان ســعودی، بر عهده داشــت. در ایــن هیأت 
همچنیــن، تجار ســعودی و نمایندگان محافــل آکادمیک نیز 
حضور داشــتند. بر اساس گزارش های رســانه های گروهی هر 
دو کشور، ســرویس های اطالعاتی عربستان سعودی و اسرائیل 
 اقدامات خود را در زمینه مبارزه علیه ایران، با یکدیگر هماهنگ 

می کنند.
در روزهای اخیر، جیمز متیز، وزیر دفاع آمریکا، آشکارا، هدف 
نهائی را اعالم کرد: ســرنگونی رژیم تهــران که بدون تردید، 
عامــل بی ثباتی اوضاع در خاور نزدیک اســت و همان طور که 
در واشــنگتن معتقدند، حامی تروریسم بین المللی می باشد. متیز 
که به خاطر بی رحمی و قســاوتش در جنــگ آمریکا در عراق، 
ســگ هار نام گرفته، به این شهرت دارد که هرگز از روی هوا 
و هوس حــرف نمی زند. بنا بر این، تل آویو و ریاض باید گوش 
به فرمان ســگ هار از واشنگتن باشــند تا از راه ایجاد بی ثباتی 

در اوضاع ایران، برای ســرنگونی رژیم این کشور تالش کنند.

روزنامه روسی پراودا:

عربستان و اسرائیل گوش به فرمان جیمز ماتیس برای اقدام علیه ایران

دادستان کل کشور اعالم کرد: فیلتر سایت ها و کانال های شبکه 
مجازی از دو طریق دســتور قضایی و یا تصویب و دستور کارگروه 
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می شود و افراد نمی توانند با 

نظر شخصی خود اقدام به چنین کاری کنند.
 به گزارش ایلنا، حجت االســالم منتظــری گفت: آنچه از ناحیه 
معاون قضایی دادســتان کل در امور فضــای مجازی در خصوص 
بستن و فیلتر کردن سایت ها، شبکه ها یا کانال های فضای مجازی 

اعالم می شود یا با دستور قضایی است که از سوی ایشان به وزارت 
ارتباطات اعالم می شود یا با دستور و تصویب کارگروه است که هر 

دو باید انجام شود.
دادســتان کل کشــور افزود: جلســات کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه هر دو یا سه هفته یک بار به صورت حضوری و یا 
حسب مورد و برنامه ریزی صورت گرفته به صورت آنالین برگزار و 
تصمیمات مربوطه و نظرات همه اعضا در این جلسات اخذ می شود.

منتظری تاکید کــرد: وزیر محترم ارتباطات اعالم کرده اســت 
معاون دادســتان کل کشور در امور فضای مجازی نظرات شخصی 
خود را اعالم می کند که قطعا چنین نیســت و حتی یک مورد هم 
نمی توانند ارائه دهند که دســتور شــخصی آقای خرم آبادی بوده 

است.
او افــزود: وزارت ارتباطات وظیفه دارد فضــای مجازی را رصد 
 کنــد و خطراتــی را کــه از این ناحیــه متوجه جامعــه، جوانان و 

خانواده  هاســت و دغدغه مقام معظم رهبری هم هســت، تبیین و 
اعالم کند. همچنین در زمینه دســتوراتی را که از ناحیه دادستانی 
کل اعالم می شــود عمل کنند. دادستان کل کشور گفت: گله ما از 
وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال ها و سایت هایی را که 
بر اســاس دســتور قضایی یا اعالم و تصویب کارگروه باید بسته و 
فیلتر شوند، نمی بندد و مسدود نمی کند. دادستان کل کشور در پایان 
گفت: سخن ما با وزارت ارتباطات این است که تسلیم قانون باشد.

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور:

                  وزارت ارتباطات تسلیم قانون باشد

     به  مناسبت درگذشت زنده یاد مریم میرزاخانی


